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Akademický senát FSv ČVUT 

Zápis z on-line jednání Akademického senátu FSv, realizovaného v nouzovém stavu ČR podle 
„Rozhodnutí MŠMT o využití zvláštních oprávnění veřejných a soukromých vysokých škol při 

mimořádné situaci“ (s účinností od 4.1. do 31.3. 2021). 
 

Termín: středa 24. 2. 2021 v 9:00 
Místo:  videokonference přes systém MS TEAMS – skupina „Team-AS FSv“ 

 
Přítomni: dle prezenční listiny MS TEAMS: doc. Bubeník, doc. Cajthaml, Dr. Dočkal, Ing. 

arch. Dvořák, Ing. Feber, Ing. Holan, Dr. Hromada, Ing. Chalupa, Ing. Chylík, 
doc. Jandera, Dr. Jíra, Bc. Jirotková, Dr. Kašpar, Bc. Křečková, Bc. Kučera, doc. 
Litoš, Ing. Musil, Ing. Nývlt, doc. Pazderka, prof. Polák, doc. Pruška, 
sl. Ptáčková, Dr. Šibrava, Dr. Šulc, Ing. Trtík, p. Váňa, doc. Vašková, doc. 
Vejmelková, prof. Wald 
(celkem 29 přítomných senátorů, omluveni z jednání/nepřítomni: Bc. Mottl) 

Pozvaní hosté: děkan prof. Máca, proděkani prof. Pešková, prof. Kabele, prof. Patzák, prof. 
Pavelka, Dr. Vokurka, tajemník Dr. Matějka 

  
Doc. Pazderka zahájil jednání AS FSv v systému MS TEAMS, přivítal přítomné a seznámil je 
s programem jednání. 
 
Program jednání: 
1. Kontrola zápisu z řádného on-line jednání AS FSv dne 27. 1. 2021 
2. Implementace Karierního řádu ČVUT na FSv (děkan prof. Máca) 
3. Institucionální akreditace pro oblast vzdělávání Stavebnictví (prod. prof. Pešková) 
4. Informace o SGS projektech na FSv (prod. prof. Kabele) 
5. Informace o výsledcích hodnocení MEP (prod. prof. Patzák) 
6. Různé 
 
1. Kontrola zápisu z řádného on-line jednání AS FSv dne 27. 1. 2021 
 

K zápisu nebyly připomínky, zápis byl schválen. 
 
2. Implementace Karierního řádu ČVUT na FSv (děkan prof. Máca) 
 

Děkan prof. Máca informoval AS FSv o předpokládaném způsobu implementace Kariérního 
řádu ČVUT na FSv. Implementace bude provedena formou vydání opatření děkana. Návrh 
opatření byl konzultován s vedoucími pracovišť, většinový názor bude v návrhu zastoupen. 
Návrh bude projednán v Legislativní komisi AS FSv. Opaření bude obsahovat: pracovní pozice 
na FSv (vč. nových pozic lektora a asistenta), hodnocení pracovníků a hodnotící kritéria 
(pedagogická činnost, vědecká činnost, prospěšná činnost fakultě, …), periodicitu hodnocení, 
přechodná ustanovení (termíny hodnocení). 
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Doc. Pazderka upozornil, že Kariérní řád ČVUT je úzce propojen se Mzdovým předpisem 
ČVUT, implementace mzdového předpisu by měla být projednána na Ekonomické komisi AS 
FSv. 
Děkan prof. Máca souhlasil, počítal s tím (s projednáním v EK), předpokládá implementaci 
metodickým pokynem tajemníka. S AS FSv bude projednáno zejm. nastavení rozpětí tarifních 
platů pro jednotlivé pozice dle Kariérního řádu ČVUT. 
 

Děkan prof. Máca následně informoval o tvorbě Metodiky rozdělení finančních prostředků 
ČVUT, konkrétně rozdělení prostředků za pedagogiku a vědu. Zejména se zaměřil na 
financování vědy. FSv by měla důsledně prosazovat vyváženou podporu základního a 
aplikovaného výzkumu. Podařilo se mírné navýšení vlivu aplikovaného výzkumu, bohužel je 
stále výrazněji podporován výzkum základní. 
Informace doplnil prof. Wald. Metodika byla schválena Hospodářskou komisí ČVUT a bude jí 
schvalovat AS ČVUT 24. 2. 2021. 
 

Doc. Cajthaml se dotázal na vliv metodiky ČVUT na metodiku rozdělování financí na FSv. 
Děkan prof. Máca informoval, že rozdělení na FSv by mělo být rovnoměrné (mezi základní a 
aplikovaný výzkum), tedy kompromisní. Je třeba vhodně definovat kvalitní výsledky 
aplikovaného výzkumu a následně teprve finance rozdělovat, nikoli jen podle druhu 
výsledku. 
Proděkan prof. Patzák doplnil, že pracoviště by se měla orientovat na více druhů výsledků, 
tím bude zajištěna jejich dlouhodobá finanční stabilita. 
 

Proběhla krátká diskuse k uveřejňování výsledků v impaktovaných časopisech. Doc. Cajthaml 
a doc. Pazderka upozornili, že etická kvalita časopisů je velmi různorodá, často se jedná 
pouze o generaci zisku z publikačních poplatků. Množství časopisů rychle přibývá, jedná se 
čím dál více o komerční záležitost. Samotná publikace není zárukou kvality. Nelze se 
orientovat pouze na základní výzkum. Pro FSv je aplikovaný výzkum s přesahem do praxe 
významný. 
 

Děkan prof. Máca vyzval AS FSv k případnému přijetí usnesení k rozdělování finančních 
prostředků na úrovni ČVUT. Mělo by se jednat o vyvážený systém podpory základního 
i aplikovaného výzkumu. 
Prof. Wald souhlasil. Vedení ČVUT by mělo definovat svůj pohled na excelentní výsledky, 
stejně tak i Vědecká rada. 
Proděkan Dr. Vokurka doplnil, že podporu pro aplikovaný výzkum máme i u profesních 
komor. 
 

Doc. Pazderka doporučil pokračovat v diskusi na Ekonomické komisi, kde může být v tomto 
směru usnesení formulováno. 
 
3. Institucionální akreditace pro oblast vzdělávání Stavebnictví (prod. prof. Pešková) 
 

Proděkanka prof. Pešková informovala AS FSv o návrhu Institucionální akreditace pro oblast 
vzdělávání Stavebnictví. Informovala i o dalších akreditacích (oblastech) na kterých se 
budeme podílet (Architektura a urbanismus, Doprava). Akreditace se podávají na jednotných 
formulářích ČVUT. Prof. Pešková schvalovací proces krátce shrnula. 
 

Dr. Jíra informoval, že k tématu nebyla pedagogická komise svolána, nicméně obsah 
předložených dokumentů jako předseda komise podporuje. 
K předloženým dokumentům nebyly dotazy. 
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Hlasování o Institucionální akreditaci pro oblast vzdělávání Stavebnictví: 
pro: 29 | proti: 0 | zdržel se: 0 | nehlasoval: 0 (z 29 senátorů) 
 

AS FSv souhlasně projednal Institucionální akreditaci pro oblast vzdělávání Stavebnictví. 
 
4. Informace o SGS projektech na FSv (prod. prof. Kabele) 
 

Proděkan prof. Kabele informoval o Studentské grantové soutěži pro rok 2021. Celkem bylo 
podáno 150 projektů (vč. pokračujících). Bylo požadováno 50 249 tis. Kč, přiděleno 
z rektorátu 24 899 tis. Kč. Prostředky pro FSv jsou rozděleny na jednotlivé pracoviště 
hodnotící komisí (OHK) dle konkrétní metodiky (kopíruje metodiku přidělení prostředku na 
FSv). 
 

Doc. Bubeník se dotázal na rozdíly mezi katedrami v posledních letech. 
Podrobně popsal prof. Kabele, vliv na získávání prostředků měla změna v kritériích 
hodnocení v r. 2020. 
 

Doc. Cajthaml se dotázal na specifika čerpání v SGS 2020 pod vlivem pandemie. 
Proděkan prof. Kabele informoval, že projekty prošly řadou změn, řešitelé přesouvali 
zejména prostředky z konferencí a cestovného. Prostředky na SGS byly vyčerpány. Plnění 
projektů je hodnoceno v rámci hodnocení závěrečných zpráv. 
 

Proběhla krátká diskuse k nastavení metodiky rozdělování prostředků SGS (Dr. Šulc, prof. 
Kabele) 
 
5. Informace o výsledcích hodnocení MEP (prod. prof. Patzák) 
 

Proděkan prof. Patzák podrobně informoval o průběhu a výsledcích hodnocení ČVUT a FSv 
v rámci mezinárodního hodnotícího panelu (MEP). Závěry jsou součástí hodnocení vědeckých 
organizací v rámci hodnocení 17+. Dále prezentoval jednotlivá hodnotící kritéria, celkem 
12 oblastní. Podrobně se zaměřil na jednotlivá doporučení komise do budoucna. Ve výsledku 
byla fakulta hodnocena stupněm 5 – Excellent (nejlepší hodnocení). 
Hodnocení bylo představeno na Grémiu děkana a na Vědecké radě FSv, jsou získávány 
podněty k nápravám. Senátory AS FSv rovněž požádal o zaslání podnětů. Následně bude 
připravena strategie fakulty. Rektor strategický materiál očekává v průběhu března 2021. 
Děkan prof. Máca doplnil, že jakékoli připomínky jsou vítány, závěry hodnotící komise jsou 
správné a je třeba na ně reagovat. 
 

Následně proběhla diskuse k některým bodům hodnotící zprávy MEP. 
Doc. Cajthaml se zeptal na podporu akcí (workshopy, konference) ze strany fakulty, např. 
odpuštění nájemného aj., dále na podporu krátkodobých pobytů na jiných univerzitách 
(podpora získávání kontaktů). 
 

Děkan prof. Máca informoval, že podpora takových akcí je na FSv běžná, záleží na charakteru 
aktivity, je třeba vyhodnotit individuálně. Informaci doplnil tajemník FSv Dr. Matějka. 
 

K mobilitě zaměstnanců se vyjádřil proděkan prof. Pavelka, shrnul možnosti a komplikace 
v realizaci dlouhodobých stáží. 
 

Dr. Kašpar upozornil na nutnost dostatečné podpory studentů doktorského studia a jejich 
rychlé zapojení do činností na katedrách a fakultě. Nabídnutí dostatečné perspektivy by 
mohlo podpořit rychlejší dokončení studia. 
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Doc. Pazderka upozornil na možné rozpory v závěrech z hodnocení MEP, na jednu stranu je 
ze strany MEP preferován základní výzkum, na druhou stranu je MEP požadováno zakládání 
spin-off společností – ty ale mohou být založeny jen na základě výsledků aplikovaného 
výzkumu a podporovány projekty typu proof-of-concept, které jsou také aplikovaným 
výzkumem.  
Tento názor následně podpořil ve svém vyjádření i Dr. Jíra.  
Děkan prof. Máca a proděkan prof. Patzák doplnili, že je třeba zabývat se proporcí mezi 
základním a aplikovaným výzkumem, zásadní rozpory nevidí, oboje je třeba podporovat. 
 
6. Různé 
 

Předseda SKAS Ing. Holan doporučil podporu PR aktivit na FSv (podnět Ing. Jílkové, PR) 
v souvislosti s přípravnými a vyrovnávacími kurzy pro zájemce o studium (např. publikování 
videí). 
Proděkanka prof. Pešková informovala, že aktivita již existuje, informaci doplnil Dr. Kašpar a 
doc. Bubeník. 
 

Ondřej Váňa informoval o průběhu ankety hodnocení studia na FSv. 
 

Prof. Wald a Ing. Holan krátce informovali o činnosti AS ČVUT. Krátce komentovali program 
jednání 24. 2. 2021. 
 

Bc. Kučera se dotázal na preventivní testování zaměstnanců na COVID 19. 
Komentoval tajemník FSv Dr. Matějka. Naše současná opatření jsou funkční. Bude 
předmětem řešení v případě zahájení prezenční výuky. Informaci doplnil děkan prof. Máca. 
Stávající a budoucí opatření krátce komentovala proděkanka prof. Pešková. 
 

Prod. Dr. Vokurka informoval o předpokládaném termínu kolaudace poslucháren (12. 3.). 
 

Příští zasedání AS FSv je plánováno na 31. 3. 2021, vzhledem k nepříznivé epidemické situaci 
se předpokládá opět jednání přes MS Teams. 

 
 

doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. 
předseda AS FSv ČVUT 

 
Zapsal: 
Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D. 
tajemník AS FSv ČVUT 
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